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انس بین المللی انجمن هوافضاي ایرانچهاردهمین کنفر
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  ..............................

)ع(مربی دانشگاه جامع امام حسین -1
abolfazl3273@gmail.com، 9193461786، دانشجوي کارشناسی ارشد-2

براي محاسبه عمرخستگی بهبود یافته معیار صفحه بحرانیارائه یک 

چکیده 
هـاي مهندسـی از جملـه    ي زمینـه هـاي ناشـی از خسـتگی در همـه    خرابی

داراي اهمیـت  مهندسـی عمـران  هوا و فضا، مهندسـی مکانیـک و  سیهندم
و در بعضی مواقع عدم توجه به موضوع خستگی خسارات هـاي  زیادي است

خستگی بایـد  هاي گذارد براي جلوگیري از خرابیجبران ناپذیري بر جا می
مناسـب  با توجه به نوع بارگذاري، شکل هندسی، جنس ماده از معیار هـاي  

تگی در ارزیابی و پیش بینی زمان شروع تـرك خسـ  ده کرد،خستگی استفا
اي آن از اهمیــت ویــژهقطعــات اي و تعمیــرات هــا بــراي بازدیــد دورهســازه

و هـوا  زمینـه درهاي مورد اسـتفاده  سازهبا توجه به این که . برخوردار است
فاده از مـدل هـاي کـرنش    شوند اسـت فضا دچار کرنش پالستیک زیادي می

مختلفـی  کرنش پایـه  هاي مدل.از مدل هاي تنش پایه استترپایه مناسب
هـاي  توان به مدلآن جمله میاز براي پیش بینی عمر خستگی وجود دارد 

صفحه بحرانـی و انـرژي   هاي ترکیبی مدلهاي صفحه بحرانی و، مدلانرژي
نتـایج  صـفحه بحرانـی   هـاي معیارهاي کرنش پایهمعیاراز میان.اشاره کرد

مشـاهدات آزمایشـگاهی   ، همچنین  براسـاس دهندرا ارائه میمناسب تري 
تـرك هـاي خسـتگی بـر روي صـفحات خاصـی اتفـاق       نشان می دهندکه

ي صـفحه بحرانـی بـراي ارزیـابی وامانـدگی      هـا مـدل اسـتفاده از ،می افتد
هـاي صـفحه بحرانـی    مـدل .هسـتند اي برخـوردار  اهمیت ویـژه از خستگی

عمـودي  ه، تـنش برشـی بیشـینه، کـرنش     موجود صفحاتی با تنش بیشـین 
بیشــینه را بــه عنــوان صــفحات بحرانــی در نظــر وکــرنش برشــیبیشــینه 

عمـر  مهـم صـفحه بحرانـی  یار چند معبا استفاده از مقالهدر این. گیرندمی
هاي پیچش تحت بارگذاريSNCM630و فوالدPureTitaniumخستگی

بـا توجـه بـه اینکـه مـد      . گیردمورد بررسی قرار میخالص و کشش خالص 
ترکیبـی از  که معیاريشکست همه مواد صرفا برشی یا کششی نیست ارائه 

در رسـد بـه نظـر مـی   باشد ضروريبرشیشکستشکست کششی ودو مد
یک معیار صفحه بحرانی جدید کـه بـراي بدسـت آوردن عمـر     پژوهش این

از ي بحرانـی جدیـد  بـراي بدسـت آوردن صـفحه   . خستگی ارائه می گـردد 
. ترکیب کرنش برشی و کرنش عمودي  استفاده شده است

:واژه هاي کلیدي
بهبود اریمع،جدیدبحرانیصفحهپایه،يانرژکرنش پایه،،خستگی

،کرنش پالستیکیافته

مقدمه 
که در یک اندارائه شدهپیش بینی عمر خستگیمختلفی براي معیارهاي

مدل .گیرندقرار میکرنش پایه دو گروه تنش پایه وتقسیم بندي کلی در
پالستیک کرنشکه دچار هستند هاي مناسب هاي تنش پایه براي سازه

هاي که دچار تغییر هاي کرنش پایه براي سازهو مدلشوندمحدودي می
مورد بررسی در هايمعیار[1].شوند کاربرد داردشکل پالستیک زیادي می

کرنش پایه متعددي مدل دنباشمیمعیارهاي کرنش پایه این پژوهش 
با هاکه این معیار،استپیشنهاد شدهخستگی واماندگیبراي پیش بینی 

هاي و ویژگیشرایط محیطی،بارگذاريتوجه به خواص مکانیکی، نوع
مطالعات.کنندمیتعیینعمر خستگی را بررسی،مورد سازهیهندس

صفحات خاصی هاي خستگی بر روي تركکه دهندنشان میآزمایشگاهی
برخی از ،گردداطالق میبحرانی صفحاتهاآنکه به شوندایجاد می
عمر خستگی را تعیین صفحات بحرانی براساسکه کرنش پایه معیارهاي 

صفحه هامدلمزیت .شودمینامیدهصفحه بحرانی معیارهايکنندمی
یا صفحه واماندگی را خستگیتركرشداین است که جهتبحرانی

یکی از صفحات زیر معموال هاي صفحه بحرانی مدل[2].کندمیمشخص
صفحه تنش برشی بیشینه،:گیرنددر نظر میبعنوان صفحه بحرانی را 

از جمله معیار .کرنش برشی بیشینهصفحهشینه،یصفحه کرنش عمودي ب
،کرنش عمودي بیشینه هاي صفحه بحرانی می توان به معیارهاي 

-Brown)(میلر- براون Miller،سوشی-فاطمی(Fatemi-.Socie)،
Smith)تاپر-واتسون-اسمیت - Watson – Topper)،ویل(Liu)،چو -

Chu-Conle(بانن- کانلی -Bonnen( ،پالمتري-ونگ-گلینکا)Glinka -

Wang -Plumtree([9-1].اشاره کردقاجار، - پیمانو
وع بارگذاري و ن،دهند که هنوز اثر مد شکست مصالحبررسی ها نشان می

[11-1]،مشخص نشده استبه کامل تاریخچه تنش کرنش هنوز 
معیارهاي موجود نیز اغلب براساس مد شکست برشی و کششی عمر 

راي واماندگی بکه معیار صفحه بحرانی ارائه زنند،خستگی را تخمین می
واماندگی خستگی را ها هاي مختلف تحت انواع بارگذاريخستگی سازه

است که با توجه به بحرانی صفحهیکمستلزم استفاده از،تعیین کند
. جنس سازه و نوع بارگذاري انتخاب شده باشد

حاصل مطالعات آزمایشگاهی و عددي مقالهایندر مطالعات انجام شده
تحت Pure Titaniumو SNCM630فوالدهاينمونهانجام شده بر روي

با استفاده از معیارهاي]10و2[.استیوپیچشیکششهاي بارگذاري
و نقاط گردندواماندگی خستگی این نمونه ها ارزیابی میصفحه بحرانی 

با توجه به معیار همچنین .گرددبیان میضعف و قوت هر یک از معیارها
شود که هم براي میارائهجدیدي سوشی صفحه اي بحرانی -یفاطم

ند محوره هاي چهمچنین بارگذاريهاي کششی ، برشی ويبارگذار
.گیردمورد استفاده قرار دتوانمی

MAPLE 16براي محاسبه عمر خستگی از کد نویسی در نرم افزار 
تا 4هايشکلها با استفاده از و نتایج هر یک از معیاراستفاده شده است

ي عمر محور افقی نشان دهندهدر این نمودارها، شودنشان داده می13
نیمساز باشند، ي عمر تخمینی میان دهندهتجربی و محور قائم نش

ي حالت مطلوب است که در آن عمر تجربی و ها نشان دهندهنمودار
و فاصله عمرهاي پیش بینی شده توسط معیار تخمینی با هم برابر است 

2ابوالفضل رجبی گوندره،1صفا پیمان

گروه عمران،)ع(دانشگاه جامع امام حسین -1
گروه عمران،)ع(دانشگاه جامع امام حسین -2
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ي خطاي عمر محاسبه نشان دهندهاز خط نیمساز نمودارهاي مختلف
.باشدشده می

استفاده در این پژوهش ي مورد معرفی معیارها

معیار کرنش عمودي بیشینه
معیاریک معیار صفحه بحرانی است، این کرنش عمودي بیشینهمعیار

بازه کرنش عمودي بیشینه را به عنوان صفحه بحرانی در نظر اي باصفحه
:کند گرفته و عمر خستگی را از رابطه زیر تعیین می

σΔε b cf= (2N ) +ε (2N )f f f2 E


 (1)

ــن رابطــهدر  ــازه کــرنش محــوريΔεای ضــریب مقاومــت خســتگی σf،ب

، مـدول االستیسـیته  E،ضریب شکل پذیري خستگی محوريεfمحوري،
Nf عمر خستگی،bوc  اومـت تسـلیم و نمـاي شـکل     به ترتیـب نمـاي مق

.پذیري خستگی محوري هستند

میلر- معیار براون
هاي ترکیبی کشش و پیچش را با بازه کرنش برشی ثابت براون ومیلر تست

بیشینه توسط برشیانجام دادند، بازه کرنش عمودي روي صفحه کرنش
نسبت کرنش کششی به کرنش پیچشی




د ، آنها نشان کنتغییر می
دادند که براي توضیح فرآیند خستگی به دو پارامتر کرنش نیاز است یکی 
کرنش برشی بیشینه و دیگري کرنش عمودي در صفحه کرنش برشی 

:بیشینه، و رابطه اي بصورت زیر ارائه دادند
   

σ -2σΔγ f n,mean b cmax +SΔε =A  2N +Bε 2Nn f f f2 E


 (2)

maxکه در آن 
2

 برشی ماکزیمم ودامنه کرنشΔεn محدوده کرنش نرمال
میانگین تنش محوري بر σn,meanوباشد میmaxایبابر روي صفحه

عدد ثابتی که وابسته به نوع ماده است که میزان sوروي صفحه بحرانی 
اساس بیان آسیب خستگی اهمیت کرنش عمودي براي یک مدل عمومیبر

:آید با استفاده از رابطه زیر بدست میA,B.است
σ - σn,max n,min

σ = σ -n-mean n,max 2
(3)

A=1.3+.7S  , B=1.5+.5S

Sو اثر کرنش عمودي روي رشد ترك باشداز خواص ماده میدر رابطه باال
ن  توان این پارامتر را از آزمایش پیچش که در آمی. دهدرا نشان می

Δε 0n باشد، به شکل رابطه زیر به دست آوردمی:
bγτ (2N ) σcγ b cf f f+γ (2N ) -(1+v ) (2N ) -ε (1+v )(2N )f f f f p fG ES= σ b cf(1-v) (2N ) +ε (1-v )(2N )f f p fE

e
 

 




(4)

نماي bγومدول برشی Gوضریب مقاومت خستگی پیچشیτfطابودر این ر
cوشکل پذیري خسـتگی پیچشـی   ضریب γfوخستگی پیچشی  γ  نمـاي

ضـریب  vpواالسـتیک ضریب پواسـون veوشکل پذیري خستگی پیچشی 

ـ  σn,maxو پواسون پالستیک ی بیشینه تنش محوري  بر روي صـفحه بحران
]5[.میانگین تنش محوري بر روي صفحه بحرانیσn,minو

سوشی–معیار فاطمی
فیزیکی آسیب خستگی مدل فاطمی یک مدل عمومی براساس بیان

: در این مدل پارامترهاي حاکم بر آسیب خستگی عبارتند از . سوشی است
maxدامنه کرنش برشی ماکزیمم

2

 و ماکزیمم تنش نرمال,maxn که ،
.کندبر روي صفحه با ماکزیمم دامنه کرنش برشی عمل می

 ,maxmax (1 ) (2 ) 22

cbn fk N Nf f fS Gy

   



   (5)

تـوان توسـط منطبـق کـردن اطالعـات خسـتگی حاصـل از        را مـی kمقدار
هاي آزمایشـگاهی  که دادههنگامی. هاي پیچش ساده به دست آوردآزمایش

1را برابـر  kتـوان مقـدار  عنوان یک تقریب اولیـه مـی  دسترس نباشد بهدر
بـر روي  در مدل فاطمی سوشی اثرات تنش متوسط یا پسـماند .فرض کرد

ــتگی، ــر خس ــه    عم ــر گرفت ــال در نظ ــنش نرم ــاکزیمم ت ــط بخــش م توس
[2].شودمی

معیار اسمیت، واتسون و تاپر
براي موادي شی اصوالسو-میلر و فاطمی-هاي برانصفحه بحرانی مدل

واماندگی حاکم بر جوانه زنی  و رشد ترك برش اند که مکانیزم ارائه شده
ها  رشد ترك روي صفحات باشد، براي موادي که عامل اصلی واماندگی آن

مدل آسیب باشد،می) مثل چدن(یا تنش کششی  بیشینه عموديکرنش
زنند، اما ر برش جوانه میدر این گونه مواد ترك ها در اث. الزم استدیگري 

و کرنش اصلی بیشینه بر تنش عمرها توسط رشد ترك روي صفحات عمود
را که شامل هر دو بازه اسمیت و همکارانش رابطه مناسبی شود،کنترل می

اند، این مدل که معموال کرنش سیکلی و تنش بیشینه باشد پیشنهاد داده
SWTاي چند محوره پارامترهشود، در بارگذارينامیده میSWTپارامتر 

و تنش بیشینه روي صفحه بازه کرنش 1براساس بازه کرنش اصلی 
.باشداصلی می

2
2

(2 ) (2 )max 2
b b cn f N Nn f f f fE

 
  

 
  

(6)

. بینند، مناسب استاین مدل براي موادي که تحت مود کششی آسیب می
شود، اثر نی، سبب میدر نظر گرفتن تنش عمودي بیشینه روي صفحه بحرا

]6[.تنش متوسط در این معیار وارد گردد

:قاجار-معیار پیمان
سوشی صفحه با کرنش برشی بیشینه را -میلر و فاطمی-معیارهاي براون 

از سوي دیگر یکی از این معیارها ،گیرندعنوان صفحه بحرانی در نظر میبه
را، درحه بحرانیاثر تنش عمودي روي صفاثر کرنش عمودي و دیگري

آمده توسط عملهاي بهبررسی. اندرابطه محاسبه عمر خستگی داخل نموده
دو این معیارها براي مود شکست کششی پیمان و قاجار نشان داد، هر

تر از ها بسیار بزرگشده با آنو عمر خستگی محاسبهباشندمناسب نمی
همانند ه قاجار وپیمانمعیار بهبودیافت. باشدعمر خستگی مورد انتظار می

عنوان صفحه بحرانی در دو معیار مزبور صفحه با کرنش برشی بیشینه را به
و اثر کرنش عمودي و تنش عمودي روي صفحه مزبور را، در گیردنظر می

رابطه محاسبه عمر خستگی . نمایدرابطه محاسبه عمر خستگی داخل می
:باشدصورت زیر میبهمعیار قاجار و پیمان
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max ,max
(1 ) (2 ) (2 )2

b cn fk S N Nn f f fGy

   
 


     )7(

در این . اندمدهآدستهمه پارامترهاي رابطه باال روي صفحه بحرانی به
- سوشی و براون-همان پارامترهاي معیارهاي فاطمیSوkرابطه پارامترها

]2[.باشندمیلر می

معیار لیو
کیبـی  معیارهاي تر. باشداز نوع ترکیبی صفحه بحرانی و انرژي میلیومعیار 
ایـن مـدل   . باشـند هاي معیارهاي صفحه بحرانی و انـرژي را دارا مـی  ویژگی

ضـرب بـازه تـنش عمـودي در بـازه کـرنش       نخست صفحه با بیشینه حاصل
آمـده  دسـت گیرد و مقـدار بـه  عنوان صفحه بحرانی در نظر میعمودي را به

ضرب بازه تنش برشی در بازه کرنش برشی روي همـان  ا با حاصلبراي آن ر
ضرب بازه تـنش برشـی   کند سپس صفحه با بیشینه حاصلصفحه جمع می

گیـرد و مقـدار   عنوان صفحه بحرانـی در نظـر مـی   در بازه کرنش برشی را به
ضرب بازه تـنش عمـودي در بـازه کـرنش     آمده براي آن را با حاصلدستبه

شده براي این مدل هاي ارائهرابطه. کندصفحه جمع میعمودي روي همان 
بیننـد،  به ترتیب براي موادي که تحت مود کششی و مود برشی آسیب مـی 

:باشندمناسب می
24 2

4 (2 )  (2 )

 ( )max

b c bfW N NI f f f fE

W I n n n n
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24 2
4 (2 ) (2 )

 ( )max

b c bfW N NII f f f fG

WII n n n n
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کـه بـر هـم    در این معیار مود آسیب برشی داراي دو صفحه بحرانـی اسـت  
]7[.باشندود میعم

:معیار چو، کانلی و بانن
نیز از نوع ترکیبی صفحه بحرانی و انرژي چو ،کانلی و بانندر معیار

نمایدها از تنش بیشینه استفاده میجاي دامنه تنشبهمعیاراین . باشدمی
2اي با مقدارو صفحه 2,max ,maxn n

  
 عنوان صفحه بیشینه رابه

همه پارامترهاي رابطه زیر روي این صفحه . گیردظر میبحرانی در ن
:اندآمدهدستبه

2σ* 2b b+cfΔW =1.02 (2N ) +1.04σ ε (2N )f f f fE

max max2 2 max
W n n

  


 

   
   

 

)10(

ها و کوشد، سهم هریک از تنشفیزیک این مدل بر این اساس است که می
اگر بازه تنش برشی . هاي کششی و برشی را متوسط گیري نمایدکرنش

و همکاران اثر تنش متوسط را روي صفحه موردنظر صفر باشد، مدل چو
]8[.گیرددر نظر نمی

معیار گالینکا، ونگ و پالمتري
انرژي یک معیار ترکیبی صفحه بحرانی وونگ و پالمتريگالینکا،معیار 

که بیشترین کار برشی را استاي این مدل بر اساس صفحه. باشدمی
بیشینه دیگر مدل مورد بررسی صفحه با به عبارت ،نمایدحمل میت

عنوان صفحه ضرب بازه تنش برشی در بازه کرنش برشی را بهحاصل

همه پارامترهاي رابطه زیر روي این صفحه . گیردبحرانی در نظر می
:اندآمدهدستبه

2
12(2 ) + (2 )  1 21 (2 )

4 max max

b b cfW N Nf f f bG N f

f fW
f n f n

   


  
   

              

           

)11(

باشد، به نظر چون مدل گالینکا و همکارانش بر اساس کار برشی می
تر از کرنش برشی مناسب-این مدل براي حالت عمرکارگیري رسد، بهمی

]9[.کرنش کششی باشد- حالت عمر

:مدل بهبود یافته 
هاي صفحه بحرانی موجود صفحاتی با کرنش برشی بیشینه و کرنش مدل

گیرند، براي شینه  را به عنوان صفحه بحرانی خود در نظر مییعمودي ب
خالص این ش و کشهاي خاص مثل پیچش خالصبرخی بارگذاري

.دهد جواب مناسبی میصفحات بعضاَ
به عنوان صفحه با کرنش برشی بیشینه راايمعیار فاطمی سوشی صفحه

که در این حالت تنش عمودي کمترین مقدار گیرد بحرانی در نظر می
در نظر وي صفحه بحرانی این معیار تنش عمودي را بر رخود را دارد 

کند و تنش عمودي برشی ترك را ایجاد میدر این معیار کرنش می گیرد
بارگذاري پیچشی مناسب گردد این معیار براي باعث گسترش ترك می
هاي محوري و بارگذاري هاي ترکیبی با خطا است اما براي بارگذاري

همراه است دلیل این موضوع این می تواند باشد که تاثیر کرنش عمودي 
این معیار براي فته نشده است  براي پیدا کردن صفحه بحرانی در نظر گر

.مناسب نیست شوندموادي که تحت مد کششی گسیخته می
استفاده از کرنش عمودي و کرنش برشی به صورت توام براي پیدا کردن 

رشی صفحه بحرانی منجر به این می شود که صفحه بحرانی  مناسب مد ب
ی هاي پیچشی و کششی جواب مناسبو کششی باشد و براي بارگذاري

.بدهد 
پیشنهاد می گردد که از کرنش برشی جدیديدر این مقاله صفحه بحرانی

.استو کرنش عمودي براي بدست آوردن آن استفاده شده 
2

2 3max 2
max

n


 
  

       
 )12(

. می گیردصفحه بحرانی در نظر را به عنوانmaxبااین مدل صفحه اي 
و کرنش عمودي به این دلیل است که ایجاد ترك ترکیب کرنش برشی 

رمول ف.عمودي استی و گسترش آن توسط تنشتوسط کرنش برش
.گرددپیشنهادي به صورت زیر ارائه می

 ,
(1 ) (2 ) 22

cbn r fk N Nf f fS Gy


  



   )13(

2در این رابطه 
 در صفحه بحرانی است و کرنش برشیدامنه,n r

ثابت فاطمی سوشی است kو تنش عمودي  بر روي صفحه بحرانی است
صفحه این هاي برشی و عمودي  مالك با توجه به اینکه ترکیبی از کرنش

انواع بارگذاري برايعمر هاي پیش بینی شده استبحرانی قرار گرفته
.ارگذاري هاي چند محوره مناسب استپیچشی و همچنین بمحوري،

.نشان داده شده است3فیزیکی این مدل در شکلاساس

هاي تجربیداده
که از هاينمونهبر رويهاي واماندگی خستگیاي آزمایشعهمجمو
مطابق Pure Titaniumو]2[1مطابق شکل SCNM630فوالدهايجنس
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ثوابت مورد 2و در جدول خواص مکانیکی 1که در جدول، ]10[2شکل
ها مربوط به نمونهبارگذاري هاي 6تا 3ر جداول وداستفاده در مدل ها 

.آورده شده است
تا 4هايشکلعمرهاي پیش بینی شده توسط هر یک از معیار ها توسط 

. نشان داده شده است12

خواص مکانیکی -1جدول 
Eنمونه 

Gpa
G

Gpa
( )MPay( )MPaf( )MPafe

Pure
Titanium

112404756454850٫4

SCNM6301967795112728580٫4

ثوابت مورد استفاده در مدل ها-2جدول
bcbcffنمونه 

Pure
Titanium

0٫033-0٫646-0٫069-0٫523-0٫5480٫417

SCNM6300٫073-0٫823-0٫061-0٫706-1٫541٫51

کششیبارگذاري ، Pure Titaniumنتایج آزمایش خستگی -3جدول
)شماره آزمایش )

2
Mpa

2
2 fN

15350٫0168300
25200٫0115830
35090٫01071562
45000٫00872140
54850٫00616430

پیچشی بارگذاري ، Pure Titaniumنتایج آزمایش خستگی -4جدول
)شماره آزمایش )

2
Mpa

2
2 fN

63030٫0191882
73000٫0191940
82970٫01561820
92940٫01561906
102790٫01214090
112760٫01214200

کششیبارگذاري ، SNCM630نتایج آزمایش خستگی-5جدول
شماره 
آزمایش

( )max Mpa( )min Mpa
2
2N f

12751788-0٫00994738
13785817-0٫007941182
14751779-0٫005973228
15738769-0٫004965192
16716730-0٫003917916
17663710-0٫0029361058

پیچشیبارگذاري ، SNCM630نتایج آزمایش خستگی-6جدول
شماره 
آزمایش

( )max Mpa( )min Mpa
2
2N f

18463463-0٫0171440
19463464-0٫014112208
20436445-0٫008985538
21435432-0٫0078919718
22429422-0٫0069246184

23404386-0٫005897226

گیرينتیجه
مربوط خالصو پیچشخالصبراي بارگذاري کششبراون ومیلر معیار

فوالد وکشش مربوط به مناسب بوده، اما براي پیچش Pure Titaniumبه 
SCNM630عمر هاي در ش چو وهمکارانجواب معیار، با خطا همراه است

باکوتاه براي پیچش و کشش خالص مناسب بود اما در عمر ها باالتر 
بدلیل این که تنش نرمال فاطمی سوشی معیار.همراه استخطاي زیادي 

دهد براي و همچنین کرنش برشی ماکزیموم را مالك عمل خود قرار می
اما براي بارگذاري کششی فوالد ،بارگذاري پیچشی مناسب بوده

SCNM630ونگ -گلینگامعیار،عمر پیش بینی شده قابل قبول نیست–

براي معیار لیو مد اول دو ماده با خطا همراه است، اي هر برپالمتري
بارگذاري کشش خالص مناسب است ولی بارگذاري هاي پیچش خالص 

براي بارگذاري پیچش خالص دوم دمعیار لیو مدهدخوبی را نمینتایج 
معیار، هاي کشش خالص مناسب نیستمناسب بوده و براي بارگذاري

عمر مناسبی را پیش کشش خالص براي بارگذاريتاپر-واتسون-اسمیت
ها براي موادي مناسب است که مد شکست آناین معیارکندبینی می

هاي پیچش خالص وچند محوره مناسب کششی باشد، ولی براي بارگذاري
براي بارگذاري هاي پیچش خالص و چند قاجار-پیمانمعیار، نیست

یار کرنش مع.  کندرا پیش بینی میقبولی عمرخستگی قابلمحوري 
عمودي بیشینه در عمرهاي کوتاه مناسب بارگذاري محوري است اما براي 

ذاري پیچش گعمرهاي زیاد براي بارگذاري کشش خالص وهم چنین بار
معیار بهبود یافته با توجه به نتایج بدست آمده از .خالص داراي خطا است

ستفاده ا. این مدل عمر تخمینی این مدل به عمر تجربی بسیار نزدیک است
شود که اثر تنش عمودي نسبت به از صفحه بحرانی پیشنهادي باعث می

و براي موادي که مود لحاظ شده باشدتاثیر بیشتريمعیار فاطمی سوشی 
با معیار پیشنهاديهمچنینآنها کششی نیز هست مناسب باشد شکست 

که از مزیت هاي آن بهکندصفحه بحرانی تغییر میتغییر نوع بارگذاري
معیار پیشنهادي  براي بارگذاري پیچشی صفحه بحرانیرود شمار می

.اي با کرنش برشی بیشینه می شودصفحه

اها و نمودارهشکل

SCNM630نمونه فوالد  - 1شکل 
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SWT-11شکل 

قاجار-پیمان-12شکل 

معیار بهبود یافته -13شکل 
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